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Senhores Diretores e Professores Coordenadores,  

Comunicamos que o Prêmio Respostas para o Amanhã é uma 

iniciativa da Samsung com coordenação geral do CENPEC Educação 

e conta com a parceria da UNESCO, Reduca, OEI e Consed. O 

programa, que em 2021 acontecerá em 35 países, busca estimular e 

divulgar projetos de investigação científica e/ou tecnológica 

desenvolvidos por estudantes do Ensino Médio da rede pública de 

ensino.  

Com foco na abordagem STEM (sigla em inglês que significa 

Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) parte de um desafio ou 

problema que possibilita múltiplas soluções ou respostas. Nessa 

abordagem, o ensino de Ciências encontra suporte nas Tecnologias, 

nos processos das Engenharias e na aplicação da Matemática para 

solucionar problemas reais em situações concretas de forma inovadora.  

Em sua 8ª edição as inscrições são gratuitas e poderão ser 

realizadas até o dia 19/07, conforme consta no link disponível aqui. 

As inscrições podem ser feitas tanto no website como no aplicativo do 

Respostas para o Amanhã.  

 

Quem pode se inscrever: Professores orientadores das áreas das 

Ciências da Natureza e da Matemática e suas Tecnologias, que 

obrigatoriamente deverão lecionar à equipe participante, do Ensino 

Médio das redes municipais, estaduais e federal. 

https://drive.google.com/file/d/1W7GdpM7np2i3alo9cMVgTFZ2xAjJWIsO/view


Projetos: O projeto deve focar necessariamente questões 

relacionadas às áreas das Ciências da Natureza e da Matemática e suas 

Tecnologias.  

 

Equipes: Devem ser formadas por 3 a 5 estudantes do Ensino Médio, 

matriculados na mesma turma/classe, a quem o professor orientador 

e os professores parceiros lecionem.  

 

Os materiais de divulgação, que apresentam maiores 

informações, poderão ser acessados no site do CENPEC, disponível no 

link. 

 

Atenciosamente, 

PCNPs de Matemática 

Jucelene Gimenes  

Patrícia C. Malaguetta  

 

De acordo 

Henaís M. Avizu Nozella de Oliveira 

Dirigente Regional de Ensino 

https://respostasparaoamanha.com.br/o-premio/materiais-de-divulgacao

